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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 955
Поделение: ________
Изходящ номер: 0920 от дата 05/08/2014
Коментар на възложителя:
Обект на настоящата обществена поръчка е - Отпечатване и 
доставка на печатни материали - “Каталог Рисунка“ , гр. София 
съгласно условията на Техническата спецификация. Обществената 
поръчка е съгласно Глава осма „а" на Закона за обществените 
поръчки.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Национална художествена академия
Адрес
ул. Шипка №1
Град Пощенски код Страна
София 1000 РБългария
Място/места за контакт Телефон
София 02 8624131
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Владимир Караиванов
E-mail Факс
konkurs@nha.bg 02 8624131
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nha.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://nha.bg/bg/spisuk-konkursi/profil-na-kupuvacha

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Обект на настоящата обществена поръчка е - Отпечатване и 
доставка на печатни материали - “Каталог Рисунка“ , гр. София 
съгласно условията на Техническата спецификация:
Работно заглавие: Каталог „Рисунка“

1.Формат -12/70 x100, 21 x 22 см (обрязан формат), албумно
2.Обем - 72 стр.
3.Хартия 150 гр., хром мат
4.Корица - картон 300 гр., едностранно хромов
5.Цветност на книжното тяло – 4+4
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6.Цветност на корица - 4+0

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22150000
Доп. предмети 60100000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Настоящата публична покана по глава 8а от ЗОП се провежда с цел 
отпечатване и доставка на печатно издание работно заглавие: 
Каталог „Рисунка“  в количество 400 бр. съгласно техническа 
спецификация, достъпна на интренет страницата на НХА 
http://nha.bg/bg/spisuk-konkursi/profil-na-kupuvacha
Прогнозна стойност
(в цифри): 3200.00   Валута: BGN
Място на извършване
гр. София код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
1.1.Обект на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка е - Отпечатване и 
доставка на печатни материали - “Каталог Рисунка“ , гр. София" 
съгласно условията на Техническата спецификация, неразделна част 
от настоящата документация.
1.2.Обособени позиции - няма. Участниците могат да подават 
оферти съвкупно за артикули от техническото задание.
1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите- Не се 
предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.
1.4.Място за изпълнение на поръчката - Мястото за изпълнение на 
поръчката е Република България, на адреса на управление на 
Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка 1", в 
посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещение на адреса.
1.5.Срок за доставка - Срокът на доставка по договора е 5 /пет/ 
работни дни след датата на подписване му, като договорът ще се 
сключи не по-рано от 7 (седем) работни дни след получаване от 
участниците на Решението за избор на изпълнител .Заплащането се 
осъществява след извършване на доставка, по банковата сметка на 
Изпълнителя, в тридесетдневен срок, след представяне от страна 
на Изпълнителя на оригинал на данъчна фактура и приемо-
предавателен протокол за извършената доставка, подписан от 
представители на Изпълнителя и Възложителя.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в 
размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС. 
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по един от 
долупосочените способи:
> лично на каса: в сграда на НХА, ет.3, КАСА , от 09:00-
12:00/14:00-16:00 ч.
> по банков път: Сметка на НХА в Българска народна банка площад 
„Княз Александър I“, №1 -IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01       
BIC:    BNBGBGSD
>или може да се представи под формата на банкова гаранция-
(образец приложен към документацията за участие).
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, 
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представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ 
за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора 
при неговото сключване.
1.8.Гаранция за участие - няма
2.Административни сведения - оригинал, по образец 1 ;
3.Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 
2011,2012 г. и 2013 г. - заверени копия, в случай че не са 
публикувани в търговския регистър.
4.Информация за оборота от сходни дейности през последните три 
години (2011, 2012 г. и 2013 г.) - оригинал, по образец 2;
5.Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката 
за последните три години (2011,2012 г. и 2013 г.) - оригинал, по 
образец 3;
6.Най-малко два броя референции за добро изпълнение със 
стойности по договорите -заверени копия
7.Декларация за ползването (или не) на подизпълнители- оригинал, 
по образец 7;
8.Декларации по образци 4, 5, 6, 8, 9 и 13 - оригинал.
Бележка. Пълното съдържание на изискванията за участие и 
изпъление се намира в публикуваната документация за участие на
електронен адрес: http:://nha.bg/bg/spisuk-konkursi/profil-na-
kupuvacha

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 
относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната 
формула:
              n
КО =Sum  pi  x wi ,  където:
               i=1  
n –  общ брой на показателите;
pi   (0 100 – оценка на офертата по i-тия показател;
wi – тежест в % на i-тия показател в комплексната оценка;
Показателите и относителната им тежест за определяне на 
комплексната оценка:
№Показател- Тежест на показателя %
1Предложени методи на изработка и използвани материали -30 %
2Срок за доставка- 5 %
3Предложена цена- 60 % 
       Общо: - 100 % 
Бележка. Пълното съдържание на Методика за оценка се намира в 
публикуваната документация за участие на  електронен адрес: 
http:://nha.bg/bg/spisuk-konkursi/profil-na-kupuvacha

Срок за получаване на офертите
Дата: 12/08/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
http://nha.bg/bg/spisuk-konkursi/profil-na-kupuvacha
или на горепосочените по - горе телефони
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 12/08/2014 дд/мм/гггг
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